
ESQUEMA D’UNA ANÀLISI COMPARATIVA 
 

 RENÉ DESCARTES (1596-1650) JOHN LOCKE (1632-1704) 

Època 
França, primera meitat del s. XVII. Cor-

respondència amb Cristina de Suècia. 

Anglaterra, segona meitat del s. XVII. 

Contraposició monarquia / parlament. 

Referents 

filosòfics 

Oposició als artificis escolàstics i intent 

de simplificar l’accés a la veritat per 

mitjà d’un fonament racional. 

Teoria política molt pròxima a la de 

Hobbes, però allunyat del seu 

absolutisme. 

Filosofia 

Racionalisme. Visió teòrico-

matemàtica. Inventor de la geometria 

analítica. Filosofia lligada a la ciència. 

Liberalisme polític, Empirisme. 

 Visió pragmàtica i teòrico-científica. 

Filosofia lligada a la ciència i la 

política. 

Epistemologia 

Punt de partida: dubte universal i 

metòdic (dubtar dels coneixements 

rebuts per cercar veritats indubtables), 

que es fonamenta en:  

a) la incertesa de les dades sensorials, 

b) els errors de raonament,  

c) dificultat de destriar somni i vigília, 

d) hipòtesi del geni maligne.  

Dubte no escèptic, sinó provisional i 

s’autosupera: dubto perquè penso,  

i “si penso, aleshores existeixo” 

(subjecte pensant): aquesta és la 

primera veritat, clara i distinta. 

Cal aclarir quines són les possibilitats 

i capacitats de l’enteniment humà per 

tal d’estar segurs de la veritat de la 

informació que ens proporcionen. 

Només podem conèixer el món per 

mitjà de les representacions que ens 

fem, perquè les idees constitueixen 

els continguts amb què treballa 

l’enteniment. La raó no és infal·lible 

ni completa-ment autònoma, sinó que 

treballa amb el material de 

l’experiència. Per tant, l’experiència 

fixa els límits del coneixement. 

Discurs del mètode (1637):exposa la 

teoria sobre com assolir coneixement i 

un esbós dels coneixements filosòfics 

que aquest mètode li ha permès 

d’abastar. La raó humana és una eina 

valuosa i eficaç, que ha servit a la 

ciència, però la filosofia no ha arribat a 

assolir seguretat en el coneixement, 

perquè li manca un mètode adequat. 

No hi ha idees innates: no hi ha cap 

contingut anterior a l’experiència, ja 

que ella és l’origen de les nostres 

idees. Distinció entre idees simples 

(provenen de la sensació i la reflexió) i 

idees complexes (provenen de l’ente-

niment i combinen idees simples).La 

nostra ment és un full en blanc que, 

poc a poc, es va omplint d’informació. 

Quatre regles fonamentals del mètode 

són: evidència o intuïció (comprensió 

directa i immediata d’una veritat), 

anàlisi (dividir en tantes parts com 

sigui possible per resoldre-ho millor), 

síntesi o deducció (conduir per ordre el 

pensament des del més simple al més 

complex), enumeració (fer recomptes: 

comprovar anàlisi i síntesi). 

La substància és una idea complexa, i 

és el nom que donem a un conjunt de 

sensacions que acostumen a produir-

se juntes. La substància és el substrat 

de les qualitats i els accidents, i 

roman inaprehensible i incognoscible. 

No en tenim experiència, però hem de 

creure que existeixen, perquè existeix 

una realitat objectiva,que tots captem. 


